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Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu
z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
FSE/TS-64-0002/2019

Kraków, dnia 31 stycznia 2019 r.
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1. PRZEDMIOT ZAPROSZENIA
1.1. Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.) zaprasza do złożenia oferty na zakup złomu odzyskanego

w procesie spalania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
(ZTPO) zlokalizowanym przy ul. Giedroycia 23.
1.2. Złom oznaczony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. ws. katalogu

odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923) jako odpad o kodach wymienionych poniżej.

Lp.

Kod odpadu
Zadanie nr 1

1.
2.
3.
4.

15 01 04 (opakowania z metali)
17 04 05 (żelazo i stal)
19 01 02 (złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych)
19 12 02 (metale żelazne)

1.

19 12 03 (metale nieżelazne)

Szacunkowa ilość w okresie
realizacji umowy [Mg]
0,07
50
140
1750

Zadanie nr 2
90

1.3. KHK S.A. informuje, iż podane powyżej ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, a odebrany złom nie

podlega reklamacji ani zwrotowi.
1.4. KHK S.A. oczekuje podania w ofercie stałej ceny za 1 Mg odpadu wraz z zanieczyszczeniami.
1.5. KHK S.A. rekomenduje przedstawicielom firm zainteresowanych złożeniem oferty udział w wizji lokalnej na

terenie ZTPO celem dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży oraz jego weryfikacji pod względem stopnia
zanieczyszczenia. Istnieje również możliwość odbioru próbnej partii złomu pod warunkiem powiadomienia
KHK S.A. z wyprzedzeniem i zawarcia umowy na jednorazowy odbiór.
Termin wizji lokalnej: 06-12.02.2019 r. (w dni robocze) w godzinach: 08:00 - 13:00 (osoba kontaktowa:
Grzegorz Kaczmarowski – nr. tel. 533 050 284).
2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI
2.1. Okres realizacji: 01.03.2019 r. – 30.09.2019 r.
2.2. Wykonawca udostępni na stałe 2 kontenery przeznaczone na złom żelazny i 1 kontener na złom nieżelazny.
2.3. Maksymalna długość całego pojazdu, którym będzie dokonywany odbiór: 14 mb.
2.4. Odbiór będzie następował po zgłoszeniu w ciągu 24 godzin w dni robocze w godz. 08:00 do 13:00.
2.5. KHK S.A. wymaga, aby sposób postępowania z odpadami był zgodny z zasadami zawartymi w stosownych

przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018, poz. 992 z późn.
zm.) oraz aktami wykonawczymi, takimi jak Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r.
ws. szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742).
2.6. Ważenie odpadów realizowane będzie na wadze KHK S.A., na terenie ZTPO. Ważenie będzie podstawą do

wystawienia Kart Przekazania Odpadu (KPO).
2.7. KHK S.A. będzie wystawiał KPO i przekazywał wykonawcy celem potwierdzenia przejęcie odpadu, a wykonawca

będzie niezwłocznie odsyłał potwierdzone KPO do KHK S.A.
2.8. KPO będą wystawiane w cyklu miesięcznym.
2.9. Wykaz rodzaju i ilości odebranych odpadów oraz podpisane KPO za dany okres będą podstawą wystawienia
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faktur za dany miesiąc kalendarzowy (termin płatności: 14 dni).
3. SKŁADANIE OFERT
3.1. Oferty można składać:

a) osobiście, w siedzibie KHK S.A. (sekretariat, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków);
b) pocztą/kurierem na adres siedziby KHK S.A.;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@khk.krakow.pl
3.2. Termin składania ofert: 14.02.2019 r.

4. KONTAKT
W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt:
• w sprawie składania ofert i zasad sprzedaży: Tomasz Sałęga, nr tel. 662 221 202;
• w sprawie warunków technicznych: Grzegorz Kaczmarowski – nr tel. 533 050 284.
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